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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 02 (duas) 

Informática 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem a seguir. Leia-a atentamente antes de respondê-

las. 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Sobre o uso dos “porquês”, analise o título da reportagem e, em seguida assinale a alternativa 

correta: 

a) O “por que” (separado e sem acento) é uma conjunção explicativa. 

b) Poderia ser substituído, sem prejuízos à correção gramatical e ao sentido do texto, por 

expressões como “pois”, “já que”, “visto que”. 

c) Poderia ser substituído, sem prejuízos à correção gramatical e o sentido do texto, pela 

expressão “por qual razão”. 

d) Está incorretamente empregado, uma vez que, no sentido em que foi empregado, “porquê” é 

a sua forma correta. 

e) Está incorretamente empregado, uma vez que, no sentido em que foi empregado, “por quê” é 

a sua forma correta. 

 

02 – A palavra “por que” (título da reportagem), no contexto em que está inserida, é formada pela 

seguinte alternativa: 

a) Preposição “por” seguida do pronome relativo “que”. 

b) Conjunção explicativa. 

c) Conjunção final. 

d) Conjunção causal. 
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e) Preposição “por” seguida do pronome interrogativo “que”. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

03 – Considere a situação hipotética a seguir. Com base no estudo do Teorema de Pitágoras, é correto 

afirmar que a altera do prédio é igual a: 

 

a) 10 metros. 

b) 3 metros. 

c) 5 metros. 

d) 4 metros. 

e) 6 metros. 

 

04 – Analise a progressão aritmética (PA) a seguir. 

2 5 8 11 14 17 20 ... 

 

É correto afirmar que o trigésimo termo da PA acima é igual a: 

a) 91 

b) 89 

c) 78 

d) 75 

e) 82 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – Até sua emancipação em 1954, Seara, foi um povoamento conhecido como Nova Milano, um 

distrito de Itá, que pertencia ao município de: 

a) Arabutã. 

b) Xavantina. 

c) Concórdia. 

d) Lindoia do Sul. 

e) Chapecó. 

 

06 – Ocorreu nos Estados Unidos, o lançamento do primeiro voo espacial financiado por uma 

tripulação não-astronauta, realizada pela empresa Blue Origin, do setor aeroespacial. Esta viagem foi 

financiada e projetada pelo empresário: 

a) Jeff Bezos. 

b) Bill Gates. 

c) Mark Zuckerberg. 

d) Evan Williams. 

e) Henry Cavill. 

 

INFORMÁTICA 

07 – O arquivo como um todo, do Microsoft Excel é denominado como: 

a) Planilha. 

b) Texto. 

c) Apresentação.  

d) Pasta de Trabalho. 

e) Referências. 

 

08 – A barra horizontal localizada na base da tela do Word que apresenta várias informações a 

respeito do estado da janela do programa é denominada como: 

a) Barra de ferramentas. 

b) Barra de status. 

c) Barra de equipamentos. 

d) Barra geral. 
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e) Barra de organização.  

 

09 – Para apagar uma palavra inteira à esquerda do cursor, utiliza-se das teclas de atalho: 

a) CTRL + Delete. 

b) CTRL + Page Down. 

c) CTRL + End.  

d) CTRL + Caps Lock. 

e) CTRL + Backspace. 

 

10 – O sistema computacional de troca de mensagens, não em tempo real, entre usuários, por meio do 

qual usuários conseguem trocar mensagens entre si é denominado como: 

a) Correio postal. 

b) Correio eletrônico. 

c) Gestão empresarial. 

d) Liberação postal. 

e) Software inicial. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

11 – A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que acomete, exclusivamente, o ser 

humano. Podendo apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, 

secundária, latente e terciária). É causada pela bactéria: 

a) Corynebacterium. 

b) Bordetella pertussis. 

c) Acinetobacter baumannii. 

d) Clostridium difficile. 

e) Treponema pallidum. 

 

12 – Considerando a Resolução 564/17 que discorre sobre o Código de Ética, são deveres 

profissionais os descritos em: 
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I – Art. 2º Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e 

psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos 

profissionais de enfermagem. 

II – Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, 

ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

III – Art. 29 Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam 

recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em 

cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional. 

IV – Art. 39 Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e 

intercorrências acerca da assistência de Enfermagem. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

13 – HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. O vírus que pode levar à síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). Com relação a essa Infecção Sexualmente Transmissível -IST, 

considere a alternativa correta: 

a) Masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de 

mão ou abraço, sabonete/toalha/lençóis, talheres/copos, assento de ônibus, piscina, doação 

de sangue, pelo ar não são formas de transmitir o HIV. 

b) Os agentes causadores são os retrovírus: HIV-1 e HIV-2, sendo a infecção exclusiva por via 

sexual. 

c) Os primeiros sintomas, que caracterizam a infecção aguda, são febre, diarreia, suores 

noturnos e emagrecimento. 

d) O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. 

No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos 

contra o HIV em cerca de 30 minutos, mas não estão disponíveis pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS. 
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e) Os medicamentos antirretrovirais (ARV) servem para impedir a multiplicação do HIV no 

organismo. O uso eficiente e correto desses medicamentos, leva à cura, na maioria dos 

casos. 

 

14 – Quanto ao tipo de antígeno, são vacinas fracionadas de base polissacarídica: 

a) Hepatite B; Toxoides tetânicos e diftéricos; Influenza. 

b) Pertussis (acelular); HPV; Covid-19 (AstraZenica/Fiocruz). 

c) Haemophilus influenzae tipo B; Pneumococo; Meningococo. 

d) Pólio (VIP/SALK); Pertussis (Células inteiras e acelulares); Hepatite A. 

e) Raiva; Covid-19 (Sinovac/Butantan); Febre Amarela. 

 

15 – São medidas de prevenção às lesões por pressão, exceto: 

a) Utilizar placas de espuma em proeminências ósseas, nos pacientes de risco. 

b) Reduzir áreas de pressão utilizando colchão caixa de ovo ou de ar. 

c) Orientar mudanças de decúbito frequentemente; usar coxins e travesseiros para amenizar 

áreas de pressão. 

d) Realizar higiene íntima e/ou corporal quando necessário; Sempre promover hidratação da 

pele. 

e) Realizar massagem em proeminências ósseas e áreas de pressão. 

 

16 – Com base nas informações do Programa Nacional de Imunização – PNI, considere a alternativa 

correta: 

a) Pessoas com imunodeficiência, comunicantes de pessoas com imunodeficiência, pessoas que 

convivem com HIV e seus comunicantes não devem receber a Vacina Oral contra o 

Poliovírus (VOP). 

b) Para administração da vacina BCG deve-se utilizar seringa específica com agulha acoplada 

e, que apresenta uma única marcação de 0,5 ml no cilindro. As seringas são distribuídas pela 

Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Imunizações/MS. 

c) Com relação à vacina Hepatite B, para indivíduos a partir dos 7 (sete) anos de idade, sem 

comprovação vacinal, deve-se administrar 3 (três) doses da vacina hepatite B com intervalo 

de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 60 (sessenta) dias entre a primeira e a 

terceira dose (0, 1 e 2). 
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d) A vacina oral contra o rotavírus humano (VORH) apresenta-se como bisnaga plástica 

transparente contendo 1 (uma) dose de 0,5 ml do componente vacinal. 

e) A vacina Pentavalente previne contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções 

por Haemophilus Influenzae tipo B. A vacina deve ser administrada no vasto lateral da coxa 

ou região ventroglútea a partir dos 2 anos de idade. 

 

17 – As feridas ulcerativas são lesões escavadas, circunscritas, com profundidade variável, podendo 

atingir desde camadas superficiais da pele até músculos. As feridas ulcerativas, em estágio IV, são 

descritas da seguinte forma: 

a) Pele avermelhada, não rompida, mácula eritematosa bem delimitada, atingindo epiderme. 

b) Pequenas erosões, na epiderme ou ulcerações, na derme.  

c) Apresenta-se normalmente com abrasão ou bolha. 

d) Perda total da pele atingindo músculos, tendões e exposição óssea. 

e) Afeta derme e tecido subcutâneo. 

 

18 – De acordo com a lei orgânica de saúde 8080/90 à direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) compete definir e coordenar os sistemas: 

a) De controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativos às condições 

e aos ambientes de trabalho. 

b) De saneamento básico; relativos às condições e aos ambientes de trabalho; e vigilância 

sanitária. 

c) De redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde 

pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária. 

d) De controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; de rede de laboratórios 

de saúde pública; e de vigilância epidemiológica. 

e) De alimentação e nutrição; e controle das agressões ao meio ambiente; e de produção de 

insumos e equipamentos para a saúde. 

 

19 – Tradicionalmente, o pacote estéril de curativo possui 3 pinças. Elas são: 

a) Uma pinça Kocher; uma pinça hemostática; 1 pinça dente de rato. 

b) Uma pinça hemostática; 1 pinça dente de rato; 1 pinça Cherrom. 

c) Uma pinça anatômica; 1 pinça dente de rato; 1 pinça Cherrom. 
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d) Uma pinça Kocher; uma pinça anatômica; 1 pinça dente de rato. 

e) Uma pinça Kocher; uma pinça hemostática; 1 pinça anatômica. 

 

20 – Não é classificada como via parenteral a via: 

a) Auricular. 

b) Intratecal. 

c) Intravenosa. 

d) Subcutânea. 

e) Intradérmica. 

 

21 – Sobre os equipamentos de oxigenoterapia, considere a alternativa que discorre sobre as máscaras 

de reinalação parcial: 

a) Este dispositivo deveria atingir a úvula; no entanto, sua inserção, geralmente, se faz às cegas 

até uma profundidade igual à distância entre o nariz e o lóbulo da orelha. Como esta máscara 

afeta a produção de secreção, deverá ser removido e substituído por um novo pelo menos a 

cada 8 horas. 

b) Geralmente, utilizam-se fluxos superiores a 8l/min, mas podem causar desconforto e 

ressecamento nasal, mesmo com dispositivos de umidificação acoplados. As máscaras 

podem ter reservatórios. O paciente utiliza esse suprimento do reservatório de oxigênio 

sempre que seu fluxo inspiratório for superior ao fluxo de oxigênio do dispositivo. 

c) Impede a reinalação por meio de válvulas unidirecionais. Uma válvula inspiratória encontra-

se, no topo da bolsa, enquanto as válvulas expiratórias cobrem as portas de expiração sobre 

o corpo da máscara. Durante a inspiração, uma leve pressão negativa fecha as válvulas 

expiratórias, impedindo a diluição aérea; ao mesmo tempo, a válvula inspiratória localizada 

no topo da bolsa se abre fornecendo oxigênio ao paciente. 

d) Não contém válvulas. Durante a inspiração, o oxigênio flui para o interior da máscara e 

passa, diretamente, ao paciente e durante a expiração parte do ar é armazenado na bolsa. 

Como não existe válvula separando a máscara da bolsa, parte do gás expirado pelo paciente 

também entra nesta, o que não acontece com as máscaras que possuem válvulas. 

e) Esta máscara funciona como um Venturi. O ar é arrastado pela força de cisalhamento nos 

limites do fluxo de jato de oxigênio que passa através de um orifício. 
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22 – Para indicar uma terminologia de extremidades, o técnico em enfermagem deverá utilizar o 

prefixo: 

a) Aco. 

b) Actino. 

c) Ade. 

d) Adiano. 

e) Acro. 

 

23 – Uma ampola de Sulfato Ferroso de 20mL foi diluída em 160mL de solução fisiológica 0,9% 

para infusão em 40 minutos. O gotejamento para essa infusão será de: 

a) 30 gotas por minuto. 

b) 90 gotas por minuto. 

c) 45 gotas por minuto. 

d) 60 gotas por minuto. 

e) 108 gotas por minuto. 

 

24 – Uma ampola de dexametasona, com apresentação de 10 mg/2,5mL foi dispensada à unidade. A 

Técnica em Enfermagem, aspirou dessa ampola 1,2mL. Após isso, diluiu o conteúdo em 8,8mL de 

água destilada. Dessa solução, rediluída, ela aplicou, por via intramuscular, em uma idosa, 4,5mL. 

Qual a dosagem de dexametasona que a paciente recebeu? 

a) 2,16 mg. 

b) 1,75 mg. 

c) 2,03 mg. 

d) 2,85 mg. 

e) 3,15 mg. 

 

25 – De acordo com o artigo 5º da lei orgânica de saúde 8080/90, um dos objetivos do Sistema Único 

de Saúde – SUS é: 

a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais. 
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c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

d) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

e) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

 

26 – Penicilinas são antibióticos-betalactâmicos bactericidas por mecanismos desconhecidos, talvez 

pela ativação de enzimas autolíticas que destroem a parede celular bacteriana em alguns 

microrganismos. Dos listados, abaixo, não é classificado no grupo das Penicilinas, o fármaco: 

a) Ampicilina. 

b) Eritromicina. 

c) Sultamicilina. 

d) Amoxicilina. 

e) Penicilina G Benzatina. 

 

27 – Qual dos medicamentos, abaixo, é um hipoglicemiante? 

a) Bezafibrato. 

b) Ciprofibrato. 

c) Colestiramina. 

d) Arginina. 

e) Dapagliflozina. 

 

28 – Com base na técnica de mensuração da pressão arterial da Universidade Aberta do SUS – 

UnaSUS, após o técnico em enfermagem obter a circunferência, aproximadamente, no meio do 

braço. Após a medida selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço, ele deverá: 

a) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

b) Palpar a artéria braquial, na fossa cubital, e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva. 

c) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital. 

d) Inflar, rapidamente, até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, 

obtido pela palpação. 

e) Posicionar o paciente em posição sentada, pernas descruzadas e pés apoiados no chão. 
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29 –  Ablepsia é o termo de enfermagem para indicar: 

a) Cegueira, perda ou falta de visão. 

b) Banho, lavagem. Ato de lavar-se, banhar-se. 

c) Separação por incisão ou amputação cirúrgica de qualquer parte do corpo, por exemplo um 

órgão atingido por um tumor. 

d) Lesão superficial externa da pele, por atrito ou raspagem, terapêutica ou acidental, deixando 

expostas as camadas internas. Essas esfoladuras são comuns, principalmente nas crianças, e 

não são graves. 

e) Diminuição de gás carbônico no sangue. 

 
30 – Qual das alternativas, abaixo, descreve uma desvantagem da utilização da via sublingual? 

a) Baixo custo financeiro. 

b) Facilidade de administração. 

c) Utilizada em pacientes conscientes. 

d) Método não invasivo para administração. 

e) Rapidez na absorção. 

 


